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Els entrenadors Benito i Roca analitzen el derbi d'hoquei-patins

Ripoll i GEiEG coincideixen: «Hi
haurà pocs gols, però guanyarem»
GIRONA-RIPOLL (De la nostra Redacció, per J.C. Codolà).— «Sortirem a guanyar» i «serà un partit amb pocs
gols» eren els dos únics punts en què estaven d'acord
Vicenç Benito i Josep Roca, entrenadors respectius dels
equips d'hóquei del GEJEG i del Ripoll, que diumenge que
ve s'enfronten a la pista ripollesa en partit transcendental per al liderat de la Primera Divisió.
En l'actualitat e l . Ripoll porta
tres puntç d'avantatge-al GEiEG,
però aquest equip té un partit jugat de menys —el del Barcino,
que es jugarà el dia 1 9 a les nou
del vespre— i així, l'avantatge
real és només d'un punt. «Jo en
principi no m'esperava pas que
el GEiEG portés a terme una
temporada tan bona, ja que un
eqiiip nou d'aquest any no'es.
podia esperar que aspirés als primers llocs; ara, però, he vist el
seu joc I estic convençut que,
amb el Ripoll, són els equips que
millor hoquei juguen à la Primera
Divisió», ens manifestava Josep
Roca, entrenador del Ripoll, que
per altra banda, declarà també la
seva convicció de repetir el
t r i o m f del p a r t i t
d'anada.
«Aquell va ser un partit que ens
va sortir molt bé —opinava recordant el 1 —4 del passat 8 de
novembre—, i aqui, a la nostra
pista i amb el suport del públic,
no podem fallar i la victòria ha de
quedar-se a Ripoll».
La importància d'aquesta victòria cara al resultat final de la lliga.és prou evident, ja que segons deia Roca,-«si nosaltres
aconseguíssim, aquests dos
punts ja ens trobaríern molt més
tranquils cara als partits compro-

mesos que encara ens resta per
disputar i amb esperances per
mantenir el liderat fins al final».
Analitzant el seu rival, el
GEiEG, l'entrenador ripollenc
manifestà que «per lès referències que en tinc i per les vegades
que els he vist jugar, estic particularment impressionat per Cot i
Grimal, l'un darrera i l'altre davant, però en general tot el conjunt és molt bo i temible. Serà un
partit difícil i ben segur que no hi
haurà golejada. Ara, guanyarem
nosaltres».
«Evidentment per a nosaltres
aquest és el partit més difícil

d'aquesta segona volta, però tenim la mentalitat i la convicció
de sortir a guanyar», ens declarava també per la seva banda
l'entrenader grupista, Vicenç
Benito, qui malgrat l'empat de
diumenge passat creu en les
possibilitats del seu equip en el
partit de demà passat.«El partit
d'anada ja està oblidat i en aquella ocasió el s'eu contraatac ens
va derrotar. Diumenge que ve no
ens passarà això, perquè sorti' rem a jugar més tranquils. La lliga és llarga; hi ha molts de partits i a ells encara els queden
moltes dificultats per superar i
.tenen potser més necessitat que
nosaltres dels punts. El partit serà emocionant, d'abcò n'estic segur, i es veurà un gran partit,
també ho puc assegurar».
Analitzant el seu rival, Benito
digué que del Ripoll «admira sobretot el seu porter, que al partit
d'anada, ens ho va parar tot, i la

Secció de muntanya

La Penya Bons Aires, a
St. Miquel de Solterra
GIRONA (De la nostra Redacció).— La secció de muntanya
de la Penya Bons Aires de Girona
farà.el proper cap de. setmana
una nova sortida. L'éxcursió és a
Sant Miquel de Solterra, o"de les
Formiguesv à-les Guilleries.
La sortida serà a les vuit del

matí, davant mateix del bar de la
Penya, i la inscripció es tancarà
demà dissabte. Cal destacar que
Sant Miquel de Solterra és a
1.204 metres d'alçada. L'arribada es preveu que sigui a primera
hora del capvespre.

facilitat golejadora de Recio; enfront a ells, nosaltres hi posarem
l'arma que ens ha fet arribar allà
on som en aquesta lliga i que no
és res més que la nostra gran
moral de lluita, que èns fa jugar a
tot gas fins al final de
l'encpntre.»
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Des d'avui
II Cònipetició
nacional
d'«Ski-Skal»
a Núria
GIRONA (De la nostra Redacció, per C, M.).— Després de
l'èxit aconseguit l'any passat
amb l'Olimpíada
Blanca
SKAL, aquest club gironí ha
organitzat n o v a m e n t una
competició a la vall de Núria
per als dies 1 2 , 13 i 14.
Es compta amb la nombrosa participació dels clubs de
Barcelona .i Tarragona, així
com inscrits d'altres clubs
d'Espanya. Les proves seran
per sèniors, júnions i caganius i tindran lloc dissabte i
diumenge. El lliurament de
trofeus es farà a la tarda del
darrer dia, després de la festa
de Sant Valentí, organitzada
amb motiu de la diada del patró dels enamorats, i tindrà
efexte al mateix hotel de la
Vall de Núria.

El Mifas, derrotat per
l'Institut Guttmann
GIRONA.— Tal i com vàrem
anunciar, el proppassgt dia 6, a
les 5 de la tarda al Club Mifas, va
jugar el seu partit de. 2 ° volta'de
la lliga de Catalunya de bàsquet
amb cadira de rodes. Realment
es va notar que jugàvem amb
l'actual líder, ja que el resultat final va ésser de 77 a 0, els jugadors gironins varen ser en Romero de Capità, Vinolas, Guinjaume, Rossell, Got, Poquet,
Gonzalez, Torras i les senyoretes Urbano i Ramos que es
van quedar a la reserva. Els juga-

dors de l'Institut Guttman que
més v a n e n c i s t e l l a r
foren
Benítez 1 4 , Gómez (capità) 14,
Jiménez 1 6 i Alonso 1 0, la resta
de jugadors eren Navarrete, Caiïadas, Guerrero, Alberola.
El pròxim partit se celebrarà a
Barcelona contra el CEM «B»,
que és l'actual cuer de la classificació i que Mifas espera poder-ló
guanyar amb relativa facilitat,
tot i considerar que en jugar a
casa seva pot influir una mica en
el nostre equip.

Convocats per la Federació

Es va celebrar el cap de setmana passat

Atletes gironins per
al Cros de Reus

Depares i Llonch guanyaren a Sant
Feliu èl «Baix Empordà» d'Optimist

GIRONA (De la nostra Redacció).— Diumenge que ve se
celebra el Campionat de Catalunya de Cros a Reus. Alguns atletes han estat especialment convidats, mentre,
que els clubs gironins fan
també la inscripció pel seu
compte. La inscripció per part
de la Federació serà la següent:'
GEiEG
J v - m . Pere Bravo Pérez_
Joan AItmir Alonso
. Jn-M Jesús Tejada López
Jn-f Teresa Masó Gratacòs
Berta Coma'Pont
S-m Manel Caparrión Romero
S-f Pilar Rodríguez Rojas
Montse Sureda Alemany

01. Farners
Al-m J . GiJeii Bosch
Ornar GaldOn Arrue
Joan Colomer Pérez
Al-f Maria Jiménez del Barrio
C-m Isiàro Gonzalez Diaz
C-f Begofia Selva Camblor
Jv-m F. Jiménez Martos
José M. Raya Marquez
Jv-f. Gemma Agustí Ci^ous
Jn-m A. Marquez Reguant
Josep Hubach Vila
Pere Arco Pinilla
S-m Joan A. Balsera Pérez
Joan Cullell Peipoch
S-f. Cristina Agustí Crous

C.P. Lloret
Al-m Francisco Gómez
C-m Lluís Austrich Jimeno
Francisco Pujol Hdez.

C. Atl. Palafrugell
Al-f. Yolanda Val

C-m Miquel Navarro Segura
C-f Isabel Joana Bernal
Jn-f M^ José Caselles Ruiz
S-m Francisco del Rio Alvarez
S-f. M " Rosa Escribano

Tossa de Mar
Al-f. Sonia López
In-f Susi López
C-f Nuri Luque Ariza
Jn-f Merçe Vizarro Nadal

Sant Hilari P.B.
In-f S. Esteban
In-m Ramon Muntal S-m Joan Cardona Tarrés
Antoni Brugue Casas
S-f Roser Vidal Palarols

Flaçà
C-m José M. Fortià Marti
Jn-m Francesc Borrull M.
Jn-f Rosa M. Vila Viader
S-f Marta Tura Dalmau

O. Vidreres
In-m Manuel Firmino Rdguez
Josep Adroguer Suíïer
Ferran Deulofeu Verges
C-m Ramon Martínez Rdguez
CecíliOiSànchez Silva
C-f Sara Vila Güell
Rafi Liebana Garrido
Fina García Garrido

C.N. Figueres
Juve f. Lidia Boada Figuer

C. Atl. Palamós
In-m Francisco'Balles
Joan Feres
Jv-m Mario Alexandre Ros
Jv-f Susana Vi'la Cespedes

C. Atl Bisbalenc
Jv-f Montse Sabater BarconS-m José Gamero Palacio
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SANT FELIU DE GUÍXOLS. (De
la nostra Redacció). - Xavier
Depares, del Club de Vela de Blanes, va vèncer en la regata de la
classe Optimist corresponent al
«VII Trofeu Baix Empordà», que
consta de nou proves que es disputen a Blanes, Sant Feliu de
Guíxol.s i Palamós. El proppassat
cap de setmana es van celebrar
a Sant Feliu les 4a. 5a. 6a. proves. El bon temps ha acompanyat aquests atrevits nois i noies
que en ple hivern regategen amb
els seus petits vaixells i que animaren la badia de Sant Feliu, primer preparant-se per a la prova i
després amb les seves veles
multicolors.
Dissabte es van córrer dues
proves amb un bon vent de garbí
de forç 2 i mar arrissada qoe va
permetre als regatistes poder demostrar la seva habilitat. De fet,
com ja diem, era bon temps,' i
ens atrevim a dir que el temps
està fent les minves de gener,
perquè encara que portin el nom
d'aquest mes passat, alguns
anys apareixen el mes de febrer.
En realitat no és més que un anticicló mol't alt i estacionari; el baròmetre està als vols dels 7 7 0
sense moure's, les aigües estan
molt.baixes i la mar, com es diu
en termes mariners, no tomba.
Els regatistes, aninfiats per el
bon temps i la competició, decidiren no fer «pà i trago» entre les
dues proves de dissabte, sinó fer
cap a casa per menjar els entrepans que els oferí el Club, en

arribar a terra.
La prova de diumenge va ésser, quant al temps, semblant a
les anteriors i una vegada acabada, i ja desxifrat l'enigma de la
classificació, tots tornaren cap a
casa a fi de no faltar dilluns a
l'escola.
Els participants, de clubs
d'arreu de Catalunya, foren 2 0
en la categoria A i 1 5 en la B. •
La classificació va ser aquesta, pel que fa a l'Optimist «A»:
ler. Xavier Depares, V. Blanes, 0
punts.
2ón. Gabi Alonso, Masnou, 1 4 ' 4
punts.

3er. F. Echevame, Sant Pol, 19
punts.
4art. Jordi Espuny, Torredemba
rra, 3 2 ' 7 punts.
5è. Pibe, Fernàndez, Comarruga,
3 3 ' 7 punts.
I pel que fa a l'Optimist «B».
l e r . Pere Llonch, N.S.F.G., 3
punts.
2ón. í Depares, V. Blanes, 6
punts.
3er. Marcel Antras, N.S.F.G.,
2 4 ' 4 punts.
4art. Josep Aguilar, N. del Baljs,
2 6 punts.
5è. Joan Subirats, V. Amposta,
2,7'4 punts.

Demà, 2on trial JJ

Les figures mundials del
trial, a Palafrugell
PALAFRUGELL (de la nostra Redacció).— Els pilots estrangers
Ulf Karlson, Irjo Vesterinèh i
Charles Coutard s'enfrontaran
demà dissabte a una bona esqua,dra espanyola formada per
Gorgot, Subirà, Jo, Ollé, Freixes,
Geebelen, etc. en el segon trial
JJ de Palafrugell, que se celebrarà a la localitat empordanesa a
partir de les nou del matí.
Falten només nou dies perquè
doni inici el campionat del món
de trial, i aquesta serà la penúlti-

ma oportunitat que tindran els
pilots per posar a punt les seves
montures per afrontar el trial
d'Olot.
El trial de Palafrugell es disputa demà a les zones que hi ha a la
sortida de la vila, en direcció a la
Bisbal per la Casona, Fitor i voltants. Els concursarits de les categories Sèniors, súper i júnior,
jauran de fer quinze zones molt
selectives en un circuit de 3 0
quilòmetres, al qual caldrà donar
dues voltes.

